Højskole-pensionat | turistpakke
Emmaus tilbyder i perioden 1. april til 31. august særlige pensionat ophold.
Der er masser af plads på Emmaus, både ud og inde, så man kan sagtens være sammen og alligevel holde
afstand til andre. I denne periode udlejer vi kun værelser med eget bad og toilet.
På Emmaus er der en stor have. Den er velegnet til afslapning i en hyggekrog i havemøblerne, gå en tur,
male eller at lege i (kroket og kubespil kan lånes). Desuden er en boldbane (fodbold kan lånes), bålplads
(brænde og snobrødspinde tilgængelig), en gårdhave med gasgrill samt mulighed for at leje cykler.
Emmaus tilbyder morgensang efter højskolesangbogen hver dag kl 9 ved flyglet i foredragssalen.

Turistpakken indeholder:
Turistpakken indeholder ankomstservering m hjemmebagte boller, kaffe/te, kakao og saft, 1 hverdagsret til
aften, aftenkaffe, overnatning i værelse med eget bad og toilet og opredte senge/håndklæder samt
morgenmad med mulighed for at smøre madpakke.
Ankomst mellem 14 og 16, afrejse inden kl 11.
Turistpakken giver en fast base, hvor man på egen hånd kan tage rundt og nyde oplevelserne i området,
bl.a.: Skovtårnet, BonBon-Land, Gisselfeld, Faxe Kalkbrug og Geomuseum, Stevns Klint og det nye
Holmegård Værk.
Priser:
Turistpakke pr døgn, enkeltværelse: 725,Turistpakke pr døgn, dobbeltværelse (2 personer): 995,Turistpakke, pr døgn, familieværelse:
•
•
•

3 personer (2 voksne, 1 barn) kr 1290
4 personer (2 voksne, 2 børn) kr 1590
5 personer (2 voksne, 3 børn) kr 1800

Måltiderne er i fælles spisesal. Ved grupper på mere end 10 personer tilbyder vi et fælles opholdslokale.
Ved grupper på mere end 10 personer skal der i forbindelse med bookingen betales et depositum på kr.
5.000

Hygiejnetiltag på Emmaus:
For at reducere smitterisiko har vi følgende praksis:
•
•
•
•
•
•

Der er synlig og nem adgang til håndsprit i spisesalen og i forbindelse med galleri og butik.
Gelændere og dørhåndtag til fælleslokaler, gange og toiletter i forbindelse med fælleslokaler får
ekstra rengøring dagligt.
Værelserne står med 3 dages karantæne efter brug, så alle virus er døde inden nye kommer ind.
Maden serveres ved bordene for at reducere smitterisiko. Der placeres 2/4/ ved bordene mod
normalt 6/12. Hver familie/par får eget bord. Enlige må forvente at blive placeret med 2-3 andre
Spisesalen, der normalt kan rumme 140 personer er reduceret til maksimalt 60 personer.
Skulle en gæst blive syg under ophold på Emmaus, hjælper vi alt det, vi kan. Bliv på værelset og ring
på tlf 2360 4722, så kommer vi. Værelset vil efter afrejse blive desinficeret.

